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Museu se aproxima
do público e tem

novidades para 2014
O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, admi-
nistrado por meio do De-
partamento de Patrimônio 
Histórico, da Secretaria de 
Educação, Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, está 
cada vez mais próximo 
da população. Durante o 
ano, diversas visitas mo-
nitoradas foram realiza-
das dentro dos programas 
do Estado e do município, 
como o City Tour Histó-
rico Cultural, do Depar-
tamento de Turismo, e 
para o público em geral.
Atualmente, a equipe de 
monitores é composta por 
sete pessoas. As exposi-
ções do momento são: a 
seção de etnologia, o ma-
quinário antigo do jornal 
Tribuna do Norte, as se-
ções de fotografia, pintura, 
mobiliário, a exposição 
da Escola de Pharmacia, 
a mostra sobre General 
Júlio Salgado e a Revolu-
ção de 32, a exposição so-

bre Emílio Ribas, além de 
exposições de instituições 
particulares, como a co-
memorativa da Escola Ma-
gistra. Também existe uma 
sala adequada para a exibi-
ção das 45 opções de entre-
vistas em vídeo do projeto 
“Memória Viva”.
O museu recebe, ainda, 
eventos como o ‘Clássi-
cos em Cena’ – apresen-
tações mensais de músi-
ca, comentadas por um 
maestro que terá, no dia 
14 de dezembro, sua últi-
ma apresentação de 2013.
Projetos para 2014
Para o próximo ano, a ad-
ministração do museu está 
revendo todas as seções, 
para tornar as exposições 
ainda mais atrativas. Den-
tre os projetos para 2014, 
estão a realização de ofi-
cinas monitoradas durante 
as férias escolares, a rea-
dequação da biblioteca do 
acervo em parceria com 
a biblioteca municipal, a 
catalogação e digitaliza-

ção de fotos antigas (em 
parceria com a Tenaris 
Confab e o Governo do 
Estado), além de duas ex-
posições já confirmadas.
A primeira será em feve-
reiro e mostra a história 
do Carnaval de Pinda e 
do Brasil. Para compor 
essa exposição, o Mu-
seu está utilizando mate-
rial do seu acervo e conta 
com doações da popula-
ção que quiser colaborar.
Outra exposição será de 
fotografias, oferecida pelo 
Centro de Cultura, Memó-
ria e Estudos da Diversi-
dade Sexual-SP, do Gover-
no do Estado, com o tema 
“Diversidade Sexual”, 
sendo uma chamada “Ho-
mofobia fora de moda”, 
que mostra estampas de 
camisetas contra a homo-
fobia, e “O T da Ques-
tão”,com fotos de traves-
tis. A intenção do museu 
é diversificar as mostras 
e divulgar outras formas 
de manifestação artística.

Aluno tremembeense ganha 
medalha de ouro em 

Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica

O Aluno Robson Alves 
da Silva Junior de apenas 
nove anos foi premiado 
em nível nacional, com a 
medalha de ouro na edi-
ção da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e As-
tronáutica (OBA) 2013. 
O responsável pela obten-
ção da medalha é aluno do 

terceiro ano do ensino fun-
damental e está matricula-
do na EMEF Nicolau Cou-
to Ruiz, no Retiro Feliz.
A Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) 
e a Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG) 
são eventos abertos à 

participação de esco-
las públicas ou privadas, 
urbanas ou rurais, sem 
exigência de número 
mínimo ou máximo de 
alunos, os quais devem 
preferencialmente par-
ticipar voluntariamente.
Parabéns  e  
sucesso  Robson!

ADC Ford Futsal 
Taubaté é campeã

paulista

Após ser campeã do Me-
tropolitano no primeiro se-
mestre, a equipe da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté con-
quistou sábado, o título do 
Campeonato Paulista A2. 
O triunfo veio com a vi-
tória sobre o Yoka/ Gua-
ratinguetá por 4 x 1 
na casa do adversário.
O jogo: Logo aos quatro 
minutos de partida, Lean-
drinho abriu o placar para 
os taubateanos. Os donos 
da casa responderam e 
Taliba chegou a tirar uma 
bola em cima da linha do 
gol. O goleiro Jacky tam-
bém fez importantes de-
fesas para a ADC Ford.
Na etapa complementar, 
o Yoka empatou o jogo 
logo no primeiro minuto 
com Tuiu. O Taubaté res-
pondeu e o artilheiro Fabi-
nho colocou os visitantes 
novamente na frente após 
cobrança de escanteio. 
Precisando da vitória, o 
Guará utilizou goleiro li-

nha e ficou mais ofensivo, 
porém deixou o gol aberto.
Com o placar a favor, 
o time comandado pelo 
técnico Ricardinho apro-
veitou as jogadas de 
contra-ataques e ainda 
marcou mais dois gols, 
com Felipe e Roger.
“Montamos esse elenco há 
três anos. Fizemos um pla-
nejamento e ele foi feito 
da melhor forma possível. 
Somos uma equipe vito-
riosa que sempre lutou por 
um ideal e driblou todas as 
dificuldades”, salientou o 
treinador Ricardinho Reis.
“Foi um ano perfeito e fe-
chamos com chave de ouro. 
Queremos também agra-
decer a diretoria e todos 
os torcedores que nos 
acompanharam nesta tem-
porada. Agora vamos fo-
car a elite do paulista”, 
afirmou o capitão Max.
Com 17 gols marcados, 
o pivô Fabinho termi-
nou o torneio na artilha-

ria. Em 2014, o Taubaté 
está confirmado na Liga 
Paulista ao lado dos me-
lhores times do estado. A 
competição está prevista 
para começar em março.
“Os torcedores podem es-
perar um time forte. Tam-
bém acreditamos que não 
basta apenas uma equi-
pe de alto rendimento, 
mas também é importan-
te investir nas categorias 
de base. Vamos brigar 
pela classificação no ano 
que vem e consolidar o 
futsal como uma moda-
lidade forte, algo que já 
existiu no passado”, res-
saltou o presidente da 
ADC Ford, Alan Oliveira.
O time da ADC Ford Fut-
sal/ Taubaté tem o apoio 
da Top 10 Assessoria em 
Comunicação Esportiva, 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté, Clean 
Car, Renato Osório Nu-
trição, Academia Elia-
ne Indiani e RT Sports. 

Projeto Lobatinhos do
Futuro abre inscrições para 
curso de férias no Sitio do 

Picapau Amarelo

O Projeto Lobatinhos do 
Futuro está com inscri-
ções abertas, de 17 a 27 
de dezembro, para curso 
de férias no Sítio do Pica-
pau Amarelo em Taubaté. 
Podem participar crian-
ças entre 7 e 13 anos. A 
inscrição deve ser feita 
pelo responsável através 
do telefone (12) 3635-
3234, das 14h às 17h.
O “Projeto Lobatinhos do 
Futuro” é gratuito e tem 
como objetivo manter 

vivo o patrimônio imate-
rial em oficinas de teatro e 
literatura. A proposta visa 
aproveitar o período de fé-
rias e levar o conhecimen-
to da literatura de Montei-
ro Lobato para as crianças.
As aulas serão de 07 a 31 
de janeiro de 2014, de ter-
ça à sexta-feira das 09h 
às 11h. O encerramento 
do curso acontece no dia 
01 de fevereiro, sábado, 
com uma apresentação 
dos participantes. O Sí-

tio do Picapau Amarelo 
fica na Avenida Montei-
ro Lobato, s/nº, no bair-
ro Chácara do Visconde.
S e r v i ç o
Projeto Lobati-
nhos do Futuro
Público-alvo: crian-
ças de 7 a 13 anos
Inscrições: de 17 
a 27 de dezembro
Horário de inscri-
ção: das 14h às 17h
Telefone: (12) 3635-3234
Vagas limitadas
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - 
Praça Pedro Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do 
Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e 
Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio 
Carvalho, 100 - Banca canto das 
Letras.
PINDAMONHANGABA: 
Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira 
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade 
(Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade 
(Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  
Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Inmetro recomenda 
atenção redobrada na 
compra de brinquedos 

para o Natal
Na hora de fazer suas 
compras de Natal, o con-
sumidor deve ficar atento 
para os riscos de adqui-
rir um produto que esteja 
fora das normas técnicas 
de segurança. O alerta é 
do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro), 
que adverte: a preocupa-
ção precisa ser redobrada 
no caso dos brinquedos e 
outros produtos infantis, 
que lideram a lista dos 
acidentes de consumo 
monitorados pelo órgão.
Produtos comercializados 
no Brasil, tanto os de fa-
bricação nacional quanto 
importados, para crian-
ças de até 14 anos, devem 
conter o selo de identifica-
ção da conformidade do 
Inmetro. A certificação de 
brinquedos, principal evi-
dência de que o produto é 
legal e está de acordo com 
os requisitos estabelecidos 
em regulamento para todo 
o Mercosul, é compulsó-
ria no Brasil desde 1992.
A exigência dá ao consu-
midor a segurança de que 
o produto foi avaliado 
em diversos itens de se-
gurança nos laboratórios 
acreditados pelo Inmetro. 
Os testes incluem itens 
como impacto e queda, 
no caso de risco de formar 
pontas cortantes e agu-
das; mordida, quando o 
brinquedo tem partes pe-
quenas que podem ser le-
vadas à boca; composição 
química – se tem metais 
nocivos à saúde; inflama-
bilidade, quando há risco 
de combustão em contato 
com o fogo; e ruído, no 
caso dos níveis sonoros 

acima dos limites estabe-
lecidos pela legislação.
"É importante observar na 
embalagem a faixa etária a 
que o produto se destina, 
bem como as informações 
sobre conteúdo, instru-
ções de uso, de montagem 
e eventuais riscos asso-
ciados à criança", frisa o 
diretor de Avaliação da 
Conformidade do Inmetro, 
Alfredo Lobo. Ele reco-
menda ainda ao consumi-
dor comprar o brinquedo 
em pontos de venda le-
galmente estabelecidos, 
jamais em mercado para-
lelo, e exigir a nota fiscal.
Por meio de relatos dos 
consumidores, o Inme-
tro monitora os casos de 
acidentes de consumo em 
18 famílias de produtos. 
De 2006 a 2013, os dados 
estatísticos do Sistema In-
metro de Monitoramento 
de Acidentes de Consumo 
(Sinmac) mostram que os 
produtos infantis respon-
dem por 14,84% dos casos, 
superando por larga mar-
gem os eletrodomésticos, 
com 11,51% dos relatos.
Além dos brinquedos, a 
categoria produtos infantis 
abrange outros itens vol-
tados para esse público, 
como berços, mamadei-
ras, chupetas, carrinhos 
de bebê, cadeirinhas de 
automóvel e cadeiras altas 
usadas durante a alimenta-
ção. Se qualquer um des-
ses produtos estiver sem o 
selo do Inmetro, o consu-
midor pode entrar em con-
tato com a ouvidoria do ór-
gão, por meio do telefone 
0800 285 1818.
Segundo maior alvo das 
reclamações, os eletrodo-

mésticos também preci-
sam estar em conformi-
dade com as normas de 
segurança elétrica do In-
metro. Desde 1º de janei-
ro deste ano, fabricantes 
e importadores só podem 
comercializar eletrodo-
mésticos que estejam certi-
ficados pelo instituto, com 
o selo afixado no próprio 
produto ou na embalagem.
No caso dos eletrodomés-
ticos da chamada linha 
branca – geladeiras, fo-
gões, máquinas de lavar, 
fornos e ar-condiciona-
do – o comprador deve 
levar em conta também 
a etiqueta de eficiência 
energética do Inmetro, 
que estabelece, com fai-
xas coloridas, classifica-
ções de A (mais eficien-
te) a E (menos eficiente). 
“Ao longo da vida útil, o 
produto eficiente propor-
ciona uma grande econo-
mia de energia, às vezes 
até o valor de um produ-
to novo”, ressalta Lobo.
Já as luminárias natali-
nas, embora regulamen-
tadas por uma portaria do 
Inmetro, não recebem o 
selo do órgão. No entanto, 
mesmo sem estarem cer-
tificadas, devem atender 
aos seguintes requisitos 
obrigatórios informados 
em português: tensão; 
corrente; potência máxi-
ma do conjunto e nome, 
marca ou logomarca do 
fabricante ou importador. 
Ainda de acordo com o 
Inmetro, as luminárias de 
Natal não podem apre-
sentar material ferroso 
no condutor e os plugues 
e tomadas devem aten-
der ao padrão brasileiro.
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Gasolina pressiona a 
inflação, que teve alta de 

0,75% na segunda prévia de 
dezembro

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IP-
C-S) teve alta de 0,75%, 
na segunda prévia de 
dezembro, ante 0,72%, 
na apuração anterior. 
O cálculo, feito pelo Ins-
tituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fun-
dação Getulio Vargas 
(FGV), mostra que qua-
tro dos oito grupos pes-
quisados apresentaram 
acréscimos com desta-
que para o de transportes 
(de 0,28% para 0,67%).
O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) calcu-
la a inflação pelo reajuste 
de preços de um conjun-
to fixo de bens e serviços 
componentes de despesas 
habituais de famílias com 
nível de renda situado en-
tre 1 e 33 salários mínimos 
mensais. Sua pesquisa de 
preços se desenvolve dia-
riamente, cobrindo sete 
das principais capitais 

do país: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Salvador, Recife, 
Porto Alegre e Brasília.
A versão semanal do 
IPC – denominada IP-
C-S - segue metodologia 
de coleta quadrissemanal, 
com encerramento em da-
tas pré-estabelecidas (7, 
15, 22 e 31). Apesar de a 
coleta ser semanal, a apu-
ração das taxas de varia-
ção leva em conta a média 
dos preços coletados nas 
quatro últimas semanas 
até a data de fechamento.
A elevação divulgada 
hoje, correspondente a 
0,75%, foi provocada pelo 
reajuste da gasolina (de 
0,61% para 2,17%). Esta 
elevação está embutida 
no grupo de transportes 
(que subiu de 0,28% para 
0,67%). No entanto, a 
maior taxa do período foi 
registrada no grupo ali-
mentação (de 0,96% para 

1,02%). As demais classes 
de despesas com aumen-
tos em índices superiores 
aos da primeira prévia do 
mês são: educação, leitu-
ra e recreação (de 0,70% 
para 0,98%); alimentação 
(de 0,96% para 1,02%) e 
saúde e cuidados pessoais 
(de 0,42% para 0,46%). 
Nos grupos restantes os 
preços subiram com me-
nos intensidade. Em ha-
bitação (de 0,80% para 
0,66%); comunicação 
(de 0,93% para 0,48%); 
vestuário (de 0,83% para 
0,71%) e despesas diver-
sas (de 1,09% para 0,87%). 
Os principais aumentos 
foram: gasolina (de 0,61% 
para 2,17%); aluguel re-
sidencial (de 1,01% para 
1,07%); passagem aérea 
(de 19,20% para 18,92%); 
tarifa de eletricidade re-
sidencial (de 2,58% para 
1,72%) e tomate (de 
14,97% para 16,06%).

Receita Federal libera 
a consulta para último 
lote de restituições do 

Imposto de Renda
A Receita Federal liberou 
nesta segunda-feira (16) a 
consulta ao sétimo e últi-
mo lote de restituições do 
Imposto de Renda 2013. 
Também está liberada a 
consulta a lotes residu-
ais referentes aos exer-
cícios de 2008 a 2012.
O contribuinte que não es-
tiver nesta relação é por-
que caiu na malha final. 

São cerca de 711.309 mil 
declarações com expec-
tativa de imposto a resti-
tuir que estão na malha.
As consultas podem ser 
feitas através do site da 
Receita Federal, pelo te-
lefone 146 (opção 3) 
ou através do aplicati-
vo para smartphones.
Neste mês, os créditos 
serão depositados aos 

contribuintes em dois 
dias: nesta segunda-feira 
e na sexta-feira, dia 20.
Hoje, será realizado o cré-
dito para 467.825 contri-
buintes, totalizando R$ 
500 milhões depositados. 
Na sexta-feira, será rea-
lizado o pagamento para 
1.714.083 contribuintes, 
com R$ 2,16 bilhões de cré-
dito, a maior parte do lote.

Convite para todos os
moradores de

Redenção da Serra
Nesta quinta-feira, 
acontecerá no prédio 
da Câmara 

Municipal do muni-
cípio a Audiência Pú-
blica referente ao PPA 

(Plano Pluri Anual) e LOA 
(Lei Orçamentária Anual), 
às 13h.

Instituto ABCD apoia 
atendimento a crianças 
e jovens com dislexia 
em Campos do Jordão

A cidade de Cam-
pos do Jordão, 
criou e aprovou a Lei Mu-
nicipal nº 3.596/13, de au-
toria do Vereador Gilmar 
Rios (PSB/SP), para ofere-
cer garantia legal aos alu-
nos de escolas da região 
com transtornos de apren-
dizagem, como a dislexia. 
Isso foi possível graças ao 
Programa Todos Apren-
dem do Instituto ABCD.
Com o apoio do poder 
executivo e da sociedade 
civil da cidade, incluindo 
o Grupo de Apoio a Pais 
de Crianças com Trans-
tornos de Aprendizagem 
e Associação AME Cam-
pos, o Instituto ABCD 
desenvolveu um projeto 
e treinou professores e 
profissionais de saúde do 
Centro Integrado de Re-
cursos Pedagógicos Espe-
ciais de Campos do Jor-
dão (CIREPE) e Gestores 
da Secretaria Municipal 
de Educação. Ligados à 

rede municipal de saúde e 
educação, eles trabalham 
como multiplicadores 
da ação em seus respec-
tivos locais de atuação.
A capacitação de 71 profes-
sores de 18 escolas benefi-
ciou cerca de 2000 alunos 
da região. Professores do 
Ensino Fundamental I, II 
e Educação Infantil, espe-
cialistas, polivalentes e de 
reforço receberam forma-
ção que embasa a prática 
em sala de aula, munindo 
o professor de estratégias 
de ensino que contemplem 
a diversidade do aprendiz.
Psicólogos, fonoaudió-
logos, terapeutas ocupa-
cionais e psicopedagogos 
estão entre os 20 profissio-
nais de saúde atendidos. 
Em suas formações, foram 
priorizados conceitos que 
envolvem o enfoque holís-
tico de análise da criança, 
permitindo ao profissional 
estabelecer diálogo multi-
disciplinar com outros es-

pecialistas que a atendam.
“O iABCD espera que com 
o sucesso dessa iniciativa , 
outras prefeituras do Vale 
do Paraíba abracem a cau-
sa em favor das pessoas 
com dislexia. É fundamen-
tal replicar o projeto em 
seus municípios alinhan-
do as rede de educação e 
saúde em todos os seus 
níveis de atenção”, afir-
ma Carolina Toledo Piza , 
coordenadora téc-
nica do iABCD. 
E complementa: “Em 
Campos do Jordão, hou-
ve o entendimento do 
real significado e impor-
tância do Sistema Inte-
gral de Apoio à Dislexia”.
Criado em março de 2009, 
o Instituto ABCD é uma 
OSCIP (organização da 
sociedade civil de interes-
se público) que trabalha 
na conscientização para a 
importância do diagnósti-
co e tratamento dos trans-
tornos de aprendizagem.

Jambeiro regulamenta 
a Lei Geral das Micro

e Pequenas Empresas
Quando for implemen-
tada, lei trará facilidades 
para abertura de empre-
sas, incentivos tributários 
e prioridade para as MPEs 
em compras públicas. 
A Prefeitura de Jambei-
ro regulamentou a Lei 
Geral das MPEs (Micro 
e Pequenas Empresas). 
A lei, que ainda precisa ser 
implementada, trará bene-
fícios como a diminuição 
da burocracia para a aber-
tura e baixa de empresas; 
incentivo à formalização 
de empreendimentos; me-
lhor acesso ao crédito; 
geração de empregos; re-
gulamentação da figura 
do microempreendedor 
individual e estímulo à 
inovação, ao associativis-
mo e ao desenvolvimento 
local, com tratamento pri-
vilegiado para as pequenas 
empresas nas compras pú-
blicas. Para o gerente re-
gional do Sebrae-SP, José 

Fabio Tau Junior, a regu-
lamentação da lei é o pri-
meiro passo para melhorar 
o ambiente para os peque-
nos negócios da cidade.
“A regulamentação da Lei 
Geral é importante para 
Jambeiro, pois promove  o 
desenvolvimento local, o 
poder público possa for-
mular e implementar polí-
ticas públicas de apoio aos 
pequenos empreendimen-
tos locais, como incentivos 
à participação em compras 
governamentais, redução 
da burocracia, educação 
empreendedora e incenti-
vos fiscais destinados ao 
Microempreendedor In-
dividual, por exemplo”, 
a f i r m o u .
Lei Geral na região
Jambeiro é a 13ª cida-
de da área de atuação 
do Escritório do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos a regulamentar 
a Lei Geral das MPEs. 

Entre elas, apenas São 
José dos Campos, Paraibu-
na, Jacareí e Taubaté têm 
status de implementação. 
A lei foi regulamentada 
em Caçapava, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-
de da Serra, Ubatuba (as 
quatro neste ano, Ilhabe-
la, Monteiro Lobato, São 
Sebastião e Tremembé.
Em toda a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
são seis cidades com lei 
implementada (Cruzei-
ro e São Bento do Sa-
pucaí, atendidas pelo 
Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá, também implemen-
taram a lei). Aparecida, 
Campos do Jordão e Pin-
damonhangaba são as 
outras cidades da área de 
atuação do escritório de 
Guaratinguetá que estão 
com a lei regulamentada, 
faltando a implementação.

Primeira Dama e Prefeito 
de Redenção da Serra

assinam Convênios
Prefeito de Redenção da 
Serra assina convênio no 
valor de R$60 mil para 
aquisição de instrumentos 
musicais para a Banda Ma-
estro Manoel Rocha Filho.
Já a Primeira Dama Lour-
des Morais, e o Prefeito de 
Redenção da Serra, assi-
naram mais um convênio. 
Dessa vez foi o programa 
Escola da Moda – projeto 
de qualificação profissio-
nal e capacitação de pes-
soas visando proporcio-

nar condições para gerar 
renda à população em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, além de estimular 
a socialização e inserção 
no mercado de trabalho.
Em Redenção da Serra a 
Escola da Moda funciona-
rá no prédio do Fundo So-
cial de Solidariedade – tra-
vessa 28 de Agosto (atrás 
do Posto de Saúde), onde 
já existe uma sala prepa-
rada para receber os equi-
pamentos e alunos. O pró-

ximo passo será dado em 
Janeiro de 2014 – entrega 
dos equipamentos. “Es-
tamos otimistas com esse 
novo programa de qualifi-
cação profissional, porque 
juntos fazemos a diferen-
ça” disse a primeira dama. 
Informações, solicita-
ções ou sugestões po-
dem ser enviadas para 
o e-mail fundosocial@
redencaodaserra.sp.gov.
br , ou através do telefone 
(12) 3676-1449.
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Trabalhadores retomam
emprego na fábrica de papel 

de Pindamonhangaba

A Cocepelco (Coope-
rativa de Trabalho em 
Celulose e Papel Coru-
putuba) assume a dire-
ção da falida Nobrecel.
A Cocepelco vai recolocar 
no mercado cerca de 250 
pessoas com trabalho dire-
to e outras 900 com mão-
de-obra indireta, benefi-
ciando aproximadamente 
1.150 pessoas de Pinda-
monhangaba e região.
O presidente da coopera-

tiva, Paulo Toledo, disse 
que é uma vitória da classe 
trabalhadora. “Depois de 
mais de quatro meses pa-
ralisada – desde a falência 
da Nobrecel – a indústria 
voltará a funcionar”.De 
acordo com ele, inicial-
mente serão chamados 
dos cooperados do setor 
de manutenção e parte da 
área administrativa. “Va-
mos convocar as pessoas 
conforme a verificação e 

ajuste de todo o maqui-
nário. O restabelecimen-
to dos postos de trabalho 
será gradativo”.Para ele, 
a entrada no parque fabril 
é um marco para a cida-
de. “Já havíamos obtido o 
decreto de arrendamento, 
mas agora terrenos a honra 
de voltar ao nosso trabalho 
– uma verdadeira conquis-
ta para Pindamonhangaba 
e um presente de Natal 
para todos nós”, finalizou.

Caraguá reforça coleta 
de lixo na alta

temporada
Estima-se que cerca de 1 
milhão de pessoas visite 
Caraguá durante o verão. 
A secretaria de Serviços 
Públicos, desde o dia 9 de 
dezembro de 2013, está 
com um esquema espe-
cial para garantir a cole-
ta de lixo nesse período
O município produz cer-
ca de 4 mil toneladas por 
mês de resíduos ao lon-
go do ano.  No Verão, 
este volume sobe para 7 
mil toneladas mensais.  
Só no Réveillon são cer-
ca de 3 mil toneladas.
Para agilizar o recolhimen-
to, o número de caminhões 
coletores de lixo passou de 
oito para doze. Após a co-
leta, o lixo é transportado 
até o município de Tre-
membé. Para fazer o trans-
bordo serão utilizadas seis 
carretas cavalo e 13 ca-
çambas. O custo para cole-
ta de lixo é de R$90,53 por 
tonelada e o transporte do 
lixo custa R$ 155,08 por 
tonelada. Com o aumen-
to da demanda, os veícu-
los circulam pelas regiões 
Central, Sul e Norte, nos 
seguintes horários: das 5h 
às 14h e das 16h às 0h20.
O cronograma de coleta 

do lixo volta ao horário 
normal após o Carnaval.
Limpeza das Praias
Devido à grande quantida-
de de turistas na cidade du-
rante o verão, o Governo 
Municipal organizou um 
cronograma de limpeza de 
praias, com serviços diá-
rios. A Região Central con-
tará com 25 funcionários 
e as Regiões Sul e Norte 
com 20 cada. Os trabalhos 
de varrição, roçada e lim-
peza geral de toda a cida-
de foram setorizados para 
atender toda a população.
Confira os horários da co-
leta do lixo na temporada
D i a r i a m e n t e
5h às 14h: Centro, Ipiran-
ga, Avenida Maria Carlo-
ta, Cocanha, Mococa, Su-
permercados, Costa Verde 
Tabatinga e Shopping.
16h às 0h20: Caputera, 
Estrela D’Alva, Benfica, 
Jardim Califórnia, Mar-
tim de Sá, Prainha, Indaiá, 
Aruan, Quiosque do In-
daiá, Jardim Primavera, 
Avenida Trans 70, Ave-
nida do Poiares e Gaivo-
tas, Shopping e Colônias.
Região Sul
Segunda, quarta e sexta-
feira - 5h às 14h: Pontal 

Santa Marina, Golfinho, 
Morro do Algodão, Porti-
nho, Palmerinha, Barranco 
Alto, Travessão, Pegorelli, 
Perequê-Mirim e Jaraguá.
Segunda, quarta e sex-
ta-feira - 16h às 0h20: 
Britânia, Praia das Pal-
meiras, Palmeiras, Porto 
Novo, Colônias, Jardim 
Parnaso e Vapapesca.
Terça, quinta e sábado - 
16h às 0h20: Guaxindu-
ba, Jardim Terralão, Ci-
dade Jardim e Cantagalo.
Região Norte
Terça, quinta e sábado - 5h 
às 14h: Jaraguazinho, Rio 
do Ouro, Ponte Seca, Casa 
Branca, Olaria, Morro do 
Chocolate, Getuba, Alto 
do Getuba, Capricórnio I, 
II e III, Portal da Fazendi-
nha, Morada do Mar, Pa-
trimônio, Santo Gelo, Par-
que Imperial, Jardim do 
Sol, Massaguaçu, Costa 
Verde Tabatinga, Mar Ver-
de, Verde Mar e Tabatinga.
Segunda, quarta e sexta-
feira - 16h às 0h20: Su-
maré e Jardim Florest.
Terça, quinta e sába-
do - 16h às 0h20 : Sa-
mambaia, Jardim Ja-
queira, Itauna, Tinga I 
e II, Poiares e Gaivotas.

Escolas da região
podem agendar visitas 
à Basílica de Tremembé

A Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé pro-
moveu um tour para a im-
prensa da região. No per-
curso, jornalistas, alunos 
e professores da Unitau, 
que é parceira no proces-
so de restauro da igreja, 
apresentaram as ativida-
des que vem sendo feitas 
no prédio e as ações pre-
vistas para 2014, entre elas 
a segunda fase do restauro 
e um projeto de educação 
patrimonial no templo.
A partir do ano que vem a 
revitalização da Basílica 
entra na segunda fase – 
são quatro ao todo –, que 
envolve a reconstituição 
da pintura do forro do pré-
dio. As atividades ficarão 
acessíveis ao público, que 
também poderá conferir 
todos os materiais utiliza-
dos no processo. ”Monta-
remos andaimes que serão 
móveis para as pessoas 

terem acesso ao teto”, ex-
plica a coordenadora do 
Núcleo de Preservação Pa-
trimonial Cultural da Uni-
versidade, Profa. Dra. Ma-
ria Dolores Alves Cocco.
A estudante Betina Gon-
çalves de Moura, do quarto 
ano de Arquitetura e Urba-
nismo da Unitau, participa 
do Projeto Restau desde o 
segundo ano da faculdade. 
“Quando entrei na Uni-
versidade logo procurei 
o Núcleo de Preservação 
porque sempre gostei da 
área de restauro”, disse.
As escolas da rede muni-
cipal de ensino poderão 
agendar visitas a partir 
de 2014 para conhecer 
o interior do prédio. “A 
ideia do projeto é que as 
futuras gerações conser-
vem o patrimônio”, frisa 
Maria Dolores. “Criare-
mos atividades para que 
os professores deem con-

tinuidade ao projeto em 
sala de aula”, completa.
O Prof. Me. Benedito 
Assagra Ribas de Mello 
acredita que a conscien-
tização sobre a preserva-
ção e a segurança é mui-
to importante. ”O roteiro 
traz o aprendizado de não 
entrar em uma obra sem 
os equipamentos de segu-
rança, como o capacete, e 
estar descalço”, destaca.
Para o padre José Vicente, 
reitor da Basílica, a intera-
ção da igreja com os De-
partamentos da Instituição 
é de suma importância para 
a comunidade. “A parceria 
da Universidade com a Ba-
sílica é muito rica”, frisa.
Os agendamentos po-
dem ser feitos na secre-
taria da paróquia. De 
acordo com a demanda 
das visitas, serão estuda-
dos os melhores horários 
para receber as escolas.

Alunos do Projeto Comunidade 
Em Ação da Secretaria de

Esporte de Taubaté recebem
doações do projeto Pódio que

Alimenta
Muito Importante ver 
atletas que se empenham 
em ajudar outras pessoas. 
Foi o que fez Alessan-
dro Pimentel no “Natal 
Solidário”. Solidarieda-
de é um sentimento no-
bre que se manifesta no 
ato de ajuda com aqueles 
que precisam, assumin-
do diversos significados 
com o compromisso para 
fazer o bem ao próximo.
O Taubateano Alessandro 
Pimentel, triatleta e edu-
cador físico que entende 
muito bem a importância 
do esporte no desenvolvi-
mento humano. Dono de 
uma trajetória esportiva 
com muitos títulos, na-
cionais e internacionais, o 
maior legado de Pimentel 
está fora das pistas, no in-
centivo e a troca de experi-
ência com jovens, além do 
eterno aprendizado susten-
tado nos valores: Determi-
nação, Ética, Humildade, 
Superação, Motivação 
e Garra. “Procuro cons-
cientizar sempre os jovens 
sobre os benefícios positi-
vos do universo esportivo, 
sobre a minha vida e tudo 
que já superei, é sempre 
emocionante poder trocar 
esta experiência com todas 
as crianças e profissionais 
presentes, sempre deixo 
claro ter Fé, perseverança, 
humildade e nunca desis-
tir dos objetivos dentro 
e fora das pistas quando 
iniciei minha carreira no 
triathlon em 1991 tudo era 
diferente, consegui ven-
cer e hoje ser respeitado, 
conquistar títulos além 
de ser um Profissional da 
área a oportunidade de 
constituir minha família 
além do planeta terra ter 
se tornado pequeno dian-
te a tantas competições e 
compromissos as parcei-

ras fundamentais neste ci-
clo de trabalho continuo.
Desde 2005, atuo mais 
efetivamente com o pro-
jeto Pódio que Alimenta 
e desde sempre por meio 
de palestras em escolas 
e comunidades. Procuro 
compartilhar minhas ex-
periências de vida nesta 
trajetória esportiva, que só 
no triathlon, completou 22 
anos consecutivamente”, 
lembra Pimentel. A Nona 
edição do “Pódio que Ali-
menta” aconteceu nesta 
quarta feira 11 de dezem-
bro 2013, às 9 horas no Gi-
násio Poliesportivo Felix 
Guisard (CTI) em Taubaté, 
os equipamentos disponi-
bilizados foram entregues 
pelos profissionais da se-
cretaria de esportes e lazer 
de Taubaté, com a presen-
ça do Secretario professor 
Cláudio Teixeira Brazão 
“Macaé”, que fez questão 
de participar e agradecer 
a todos responsáveis por 
esta iniciativa em espe-
cial ao Alessandro Pimen-
tel que serve de exemplo 
e referência no esporte.
O kit com camisetas, aga-
salho, calça / jaqueta, 
shorts, bermudas, bonés, 
squeezes (caramanholas) 
e sacolas especiais, as-
sim como a degustação 
das bebidas esportivas da 
Gatorade. Para o diretor 
de produtos e logística 
da marca PSP Gatorade, 
Luis Fernando Rodrigues 
considera essa iniciativa 
alinhada à política social 
da empresa. “Apoiar a 
iniciação ao esporte, em 
parceira com um grande 
campeão como o triatleta 
Ale Pimentel, nesta parce-
ria conosco desde 2002, é 
sempre muito gratifican-
te”, destaca o executivo. 
Desta forma, o triatleta 

Alessandro Pimentel rea-
lizou novamente o “papai 
Noel” para pelo menos 
50 crianças e adolescen-
tes na faixa etária entre 
7 a 14 anos integrados 
no Projeto “Comunidade 
em Ação” da Secretaria 
de Esportes da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, que 
engloba diversas ativida-
des sob coordenação ge-
ral do Professor Antônio 
José Rodrigues Ferreira, 
dentre elas: “Escola da 
Bola”; “Geração Espor-
te”; “Gol do Futuro”; Vida 
Ativa”; “Caminhada para 
a saúde”; “Água em mo-
vimento”; “Lutando pela 
paz”; “Gotas de Cidada-
nia”; “Handebol Taubaté”; 
“Viva Vôlei”; “Brincar de 
Viver”; “Ritmo Livre Cor-
po em Ação”, entre outros.
“Esta é minha maior con-
quista e vitória na carreira 
dentro e fora das pistas, 
pois além da premiação 
aos novos desportistas, 
apresentei minhas três mo-
dalidades, os uniformes 
oficiais, e os equipamen-
tos, Carrinho Multiuso 
Chariot Thule as bicicletas 
específicas para cada Mo-
dalidade e distancia: Spe-
cialized Epic (Mountain 
Bike), Venge (Estrada) e 
a Shiv (Triathlon). “Foi 
novamente uma grande 
troca de experiências e 
aprendizado para todos, 
Um dos depoimentos que 
mais me marcou foi do 
Wellington augusto sil-
va de Nove anos que me 
agradeceu com lagrimas 
nos olhos, e sua sinceri-
dade cativante me disse 
“Professor muito obri-
gado eu só quero jogar e 
seu exemplo de respei-
tar as diferenças indivi-
duais foi mais me mar-
cou.” relata Pimentel.


